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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, STRUKTURA OSÍDLENÍ
Správní území obce Čečelovice se skládá z 1 katastrálního území Čečelovice.

Obrázek 1: Mapa sousedních obcí a katastrálních území

Tabulka 1: Obecná charakteristika obce Čečelovice

Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha (ha)
Počet obyvatel k (31. 12. 2019)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)
První písemná zpráva (rok)

4

obec
Blatná
Blatná
Blatná
Strakonice
Blatná
654,53
196
1
1
554
1 412

2 POLOHA OBCE V ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY) A HISTORICKÉ
SOUVISLOSTI
Obec Čečelovice se nachází na hranici 2 krajů - Jihočeského a Plzeňského ve vzdálenosti
11 km jihozápadně od města Blatná, 10 km od města Horažďovice a dále 21 km od
Strakonic. Katastrální území Čečelovice se rozkládá na 654,53 hektarech.
V obci Čečelovice bylo v roce 2019 evidováno 196 obyvatel. Obec Čečelovice má
průměrnou nadmořskou výšku 554 m n. m. Největší nabídku pracovních míst vytváří
Blatná, Horažďovice a Strakonice jako větší sídla regionu jsou zároveň i centry s nabídkou
pracovních příležitostí pro své okolí.
První zmínky o obci se datují rokem 1412. Název obce je odvozen od dvou vrchů - Čelova
a Čečulky, mezi kterými se rozprostírá.
Nedaleko Čečelovic, v lese na vrchu zvaném Volyně se nacházel kamenný pomník, který
byl vybudován na údajném středu Evropy. Čečelovice jsou každoročně vyhledávány
turisty především díky nádhernému výhledu na Šumavu a Brdy, cykloturisté mohou
poznávat krásy okolní přírody díky mnoha cyklotrasám, které okolí křižují.
Z hlediska širších územních vztahů se významně uplatňují:
a) návaznosti z hlediska přírody a krajiny, zejména prvky územního systému ekologické
stability:
nadregionální biocentrum NBC 36 Velká Kuš
b) návaznosti z hlediska technické infrastruktury:
Územím obce prochází vedení ZVN VVN 400 kV včetně záměru EE36 Kočín – Přeštice,
zdvojení elektrického vedení.
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3 ANALÝZA ÚPD (VČETNĚ ÚS), SOULAD S PÚR A ZÚR
Dne 26. 9. 2008 nabyl účinnosti Územní plán Čečelovice. Pro 1 plochu byla pořízena
územní studie, 12. 11. 2013 byla schválena možnost jejího využití.
Dne 7. 11. 2013, respektive 19. 10. 2017 nabyly účinnosti změny č. 1 a č. 2.
Na území obce nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby.

Tabulka 2: přehled ÚPD a ÚPP obce Čečelovice

Katastrální území

Platné územní plány, regulační plány, územní
studie
Územní plán Čečelovice
Nabytí účinnosti 12. 11. 2013
Zprávu o uplatňování předložit do 6. 10. 2021

Čečelovice

Změna č. 1 územního plánu Čečelovice
Nabytí účinnosti 7. 11. 2013
Změna č. 2 územního plánu Čečelovice
Nabytí účinnosti 19. 10. 2017
Územní studie ÚP Čečelovice změna č. 1

Čečelovice

Schválení možnosti využití 12. 11. 2013
Aktuálnost územní studie prověřena 22. 11. 2017

Územní plán Čečelovice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve
znění aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (poslední aktualizace č. 5 - nabytí účinnosti 11. 9. 2020).
Územní plán Čečelovice je v souladu s Úplným zněním zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje, tedy se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5 a 6 a po vydání
rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017.
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4 FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ, CHARAKTER A
STRUKTURA ZÁSTAVBY
4.1 FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
4.1.1 Funkční uspořádání zastavěného území
Obec Čečelovice má primárně obytnou funkci doplněnou o odpovídající občanské
vybavení.
Na území obce se v severní části nachází zemědělský areál.
4.1.2 Funkční uspořádání celého území
Tabulka 3: plocha území a druh plochy

Zemědělská půda (v ha)
celkem

Orná půda

489,6

Zahrada

422,8

Trvalý travní
porost

Ovocný sad
7,9

1,4

57,6

Nezemědělská půda (v ha)
celkem

Lesní pozemek

164,9

Vodní plocha

115,4

Zastavěná plocha a
nádvoří

1,1

6,6

Ostatní plocha
41,8

4.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Východiskem pro prostorovou analýzu území byly:
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech, MMR, 2016
Politika architektury a stavební kultury České republiky, MMR, 2015
4.2.1 Kompoziční osy
Křížová kompozice sídla – hlavní kompoziční osa (červená barva) představuje růst sídla
podél hlavní ulice procházející návesním prostorem, zástavba se formovala primárně v
okolí budovy nynějšího městského úřadu. V druhé polovině 20. stolení dochází
k rozptýlené/nahodilé výstavbě po obvodu obce.
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Obrázek 2: Hlavní (červená) a vedlejší (modrá) kompoziční osa

Jako další významnou urbanistickou hodnotou může být poměrně zachovalá kompozice
návesního prostoru. Budovy (často statky a zemědělské usedlosti) jsou svými štíty
orientovány směrem k významnému veřejnému prostranství. Tato struktura není příliš
narušena novodobou výstavbou, jež se nachází spíše v okrajových částí sídla.
4.2.2 Charakter a struktura zástavby
Charakter a struktura zástavby se v rámci jednotlivých lokalit liší. Rozdíly lze identifikovat
mezi centrální části (historickým jádrem) a okrajovými částmi sídla.
4.2.2.1 Tradiční venkovská zástavba
Jedná se o zástavbu venkovského charakteru tvořenou zemědělskými usedlostmi a
statky obdélníkového tvaru, případně tvořícího tvar „L“.
Výška zástavby takřka ve všech osadách dosahuje maximální výšky 1 nadzemní podlaží
a podkroví
Střešní krajina je tvořena převážně krajinou sedlových střech ojediněle s polovalbou.
Vikýře se vyskytují výjimečně, a to zejména na nově postavených objektech. V případě
starších staveb se jedná rozměrové drobné vikýře, které sloužil primárně ke své původní
funkci – doprava sena na půdu.
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Zástavba je v centrální části obce poměrně nahuštěna, na parcelách se zpravidla nachází
více budov s různou funkcí – zejména obytné a hospodářské budovy. Směrem do krajiny
jsou často situovány zahrady. V zastavěném území lze proto nalézt jak intenzivně
zastavěné pozemky s koeficientem zastavění 0,5 a více, tak pozemky méně zastavěné
s rozsáhlejšími dvory či zahradami s max. koeficientem zastavění 0,25 – 0,30.
Obrázek 3: Pohled směrem do návesního prostoru

Obrázek 4: Detailní pohled na centrální část obce
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4.2.2.2 Zástavba rodinných domů v zahradách
Tento typ zástavby je typický pro oblast pro lokalitu nacházející se v severozápadní části
obce, respektive po okrajích sídla. Zástavba je tvořena rodinnými (místy vícegeneračními)
domy v zahradách. Půdorys rodinných domů je často čtvercového či mírně
obdélníkového charakteru.
Zástavba dosahuje zpravidla výšky 2 nadzemních podlaží. Vyskytují se jak 2 plná
nadzemní podlaží, tak 1 nadzemní podlaží + podkroví.
Střešní krajina je formována různorodě od plochých střech, přes střechy sedlové až
značně členité.
Parcely jsou zpravidla obdélníkového tvaru o výměře do 1 000 m², koeficient zastavění
pozemku dosahuje zpravidla do 40 %.
Obrázek 5: Pohled do severozápadní části obce

Obrázek 6: Charakter a struktura zástavby obce Čečelovice včetně historického růstu sídel
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4.2.3 Výška zástavby
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4.2.4 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území, potřeba nových
zastavitelných ploch
Zastavěné území obce je účelně využito. V centrální (historické) části obce se nenachází
dostatek proluk, proto je nutné zvolit extenzivní koncepci rozvoje sídla prostřednictvím
vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení. ÚP Čečelovice navrhuje následující
zastavitelné plochy, včetně jejich průběžného využití. N* = nevyužito
Číslo
lokality

Kód
funkce

Navržený způsob využití

Popis

Plocha

Využití

(ha)

(%)

v katastrálním území Čečelovice
1B

B

Bydlení

Severozápad obce

N

2B

B

Bydlení

Severozápad obce

N

3B

B

Bydlení

Severozápad obce

N

4B

B

Bydlení

Jih obce

N

5B

B

Bydlení

Jih obce

N

6B

B

Bydlení

Severovýchod obce

N

7B

B

Bydlení

Severovýchod obce

N

8B

B

Bydlení

Severovýchod obce

N

10B

B

Bydlení

Východ obce

1RD

13V

V

Výroba a skladování

Východ obce

N

19B

B

Bydlení

Severovýchod obce

N

20B

B

Bydlení

Západ obce

N

11So

So

Smíšená obytná

Jihovýchod obce

1RD

B 1.2

B

Bydlení

Severovýchod obce

1RD

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch v území vyplývají zejména demografického
vývoje, nechtěného soužití, odpadu bytového fondu a specifických podmínek území
(přítomnost v rozvojové oblasti, ose, zázemí centra, atd.)
Požadavky vyplývající z demografického vývoje byly definovány na základě vývoje počtu
obyvatel od roku 2005, ke zjištěním hodnotám se jako účelné jeví vždy připočítání 10%
navýšení z důvodu nechtěného soužití, 5% navýšení z důvodu odpadu bytového
a domovního fondu a přibližně 10-15% rezervy. Ve specifických případech, kdy se
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například obec či město nachází v rozvojové oblasti či ose, je možné opět připočítat 1015% navýšení.
obec

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Čečelovice

161

165

164

163
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167
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194

Nízká varianta
počet obyvatel
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199
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vysoká

5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
5.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Územím prochází silnice třetí třídy III/1733. Průtah silnice III/1733 tvoří komunikační
kostru sídla, která je doplněna sítí místních a účelových komunikací.
Železnice řešeným územím neprochází

5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
5.2.1 Vodovodní síť
Skupinový vodovod Čečelovice – Slivonice – Záboří.
5.2.2 Kanalizační síť
Jednotná kanalizace, jejímž provozovatelem je obec Čečelovice.
Většina odpadních vod je předčištěna v septicích a dále vedena do kanalizace.
Návrh vybudování ČOV (200 EO s využitím stávající kanalizace a rozšířením nové
kanalizace).

5.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Charakter území orientuje jeho obyvatelstvo na využívání občanské vybavenosti sídel
vyššího významu. Středisky, poskytující široké spektrum služeb i nabídku pracovních
příležitostí jsou města Blatná, Horažďovice a Strakonice.
Obec Čečelovice má objekt obecního úřadu. V obci je pohostinství, obchod, hasičská
zbrojnice a hřiště. Zdravotnické zařízení v obci není. Obec nemá poštu ani základní školu
nebo mateřskou školu. Také do budoucna bude řešené území převážně orientováno na
občanské vybavení sídel vyššího významu.

5.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Stávající veřejné prostranství v sídle Čečelovice je historicky založeno a jedná se hlavně
o náves s kapličkou a dále o komunikace v zástavbě.
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6 PŘÍRODA A KRAJINA
6.1 CÍLOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJINY DLE ZÚR
Krajina rybniční:
Charakteristika krajiny: reliéf vrchovin a pahorkatin, zemědělská krajina je střídána
s lesní krajinou (lesy na 30-70 % plochy), výrazná struktura historické kulturní krajiny,
potoční a říční nivy, mokřady, lesní porosty se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě
blízké louky
Cílová charakteristika krajiny: zachování tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost
podporovat doplňováním vhodných krajinných prvků, resp. nepřipuštěním vymizení
prvků stávajících (např. minimalizace záborů PUPFL)
b) podporovat retenční schopnost krajiny
c) územně plánovacími nástroji podpořit respektování znaků historicky kulturní krajiny,
cenných architektonických a urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbou
d) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj
Krajina lesopolní:
Charakteristika krajiny: ploché pahorkatiny až vrchoviny, vysoké zornění, velké bloky
orné půdy, lesní porosty v plošně nevýznamných segmentech (do 30 plochy), skalní
výchozy (kamýky)
Cílová charakteristika krajiny: zachování charakteru tohoto typu krajiny
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) eliminovat zábor zemědělské půdy s vyšší třídou ochrany
b) při vhodných územních podmínkách podpořit zvýšení rozmanitosti krajiny
c) podporovat retenční schopnost krajiny
d) územně plánovacími nástroji podpořit respektování cenných architektonických a
urbanistických znaků sídel i jejich vhodnou dostavbou
e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj

6.2 OBLAST A MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU
Oblast krajinného rázu: Blatensko
Oblast je tvořena mírně zvlněnou zarovnanou pahorkatinou s rozsáhlými plochými
sníženinami. Pahorkatina je jen místy členitější s poněkud výrazněji vystupujícími oblými
16

vrcholy, pozvolna se snižující od severu, kde navazuje na vrchovinu nedalekých Brd,
směrem k jihu. Rozsáhlejší i drobné lesní partie se střídají s rozsáhlými celky orné půdy,
charakteristické je množství vodních ploch. Osídlení je soustředěno do menších až
středně velkých obcí se sevřenou zástavbou.
Místa krajinného rázu:
Kasejovická pahorkatina - mozaikovitá krajina, lesy, pole, vodní plochy, vyšší
nadmořská výška než Blatenská kotlina, jehličnaté lesy.
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7 HODNOTY
7.1 URBANISTICKÉ HODNOTY
Základním prvkem zastavěného a zastavitelného území obce Čečelovice je návesní
prostor (HCE1). Celý prostor hlavní návsi, prostor severní návsi, kaplička, prostor spodní
návsi s požární nádrží je prostor veřejného prostranství, které je nutno chránit. V okolí
návsi je tradiční venkovská zástavba venkovských usedlostí s obytnou a hospodářskou
částí s typickými sedlovými střechami. Na území nejsou památkově chráněné objekty. Na
území obce jsou křížky a Boží muka.

7.2 ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY
7.2.1 Nemovité kulturní památky
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany. V obci nejsou památkově chráněné
objekty.
Na území obce se nachází prvky sakrálního charakteru (křížky).

7.3 HODNOTY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ
Nejsou evidovány

7.4 PŘÍRODNÍ HODNOTY
Na území zasahuje část navrhovaného přírodního parku Pálenec – jedná se o území
zvýšených krajinných hodnot (HCE2).

7.5 KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Nejsou evidovány.
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8 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
Určení problémů k řešení v ÚPD:
Na správním území obce Čečelovice, nebyly zjištěny žádné problémy k řešení.
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